
 

 من خالل ما سبق خنلص إىل عدة نقاط أهمها :

 ــ وصفت العصور الوسطى بالنسبة ألوروبا بالعصور املظلمة ألن الغرب كان يعيش حالة من التخلف العلمي والفوضى واجلهل .

الرومان واليونان .ــــ كان للحضارة العربية واإلسالمية فضل وقوة على أوروبا املظلمة أكثر من فضل وقوة أوروبا على حضارة   

فضل العرب ـــ رغم إنكار كثري من املستشرقني لفضل احلضارة اإلسالمية على نهضة أوروبا قدميا وحديثا إال أن بعض املنصفني منهم أقر ب

 وحضارتهم على أوروبا ومنهم املستشرقة الدكتورة املنصفة )سيجريد هونكه( مؤلفة كتاب ) مشس العرب تسطع على الغرب ( .

ية .أدى إنكار مجهرة من املستشرقني لفضل احلضارة العربية اإلسالمية على أوروبا إىل إعطاء  صورة مغلوطة مشوهة عن احلضارة العرب ــ  

 

على فضل احلضارة اإلسالمية على أوروبا :” جورج سارتون ” شهادة املستشرق    

 لى أوروبا :على فضل احلضارة اإلسالمية ع” جورج سارتون ” ــ شهادة املستشرق 

 :ملخص احملاضرة االوىل 

 من خالل ما سبق نصل إىل ما يلي :

 ” .جورج سارتون” للمستشرق املنصف ” مقدمة لتاريخ العلم ” ـــ من أهم الكتب اليت تثبت فضل علماء املسلمني على نهضة أوروبا كتاب 

النصف الثاني من ” جورج سارتون ” ق ، وقد مّيز  املستشرق املنصف ــ من مراكز اإلشعاع العلمي والفكري يف القرن الثامن للميالد ، العرا

 ووصفه بأنه العقل العلمي يف البحث الكيميائي حيث تأثرت به أوروبا هذا العلم يقوة .” جابر بن حيان ” القرن الثامن بعامل الكيمياء املسلم 

دي عشر امليالدي واالنتقال من احلضارات األخرى إىل احلضارة النهضة الفكرية يف القرن احلا” سارتون ”ـــ وصف املستشرق املنصف 

 ” .اإلسالمية يف تلك احلقبة بأنه يكاد يشبه االنتقال من الظل إىل الشمس املشرقة ، ومن عامل ناعس إىل آخر متفجر بالنشاط 

حيث تصدرت طرائق نقل العلوم من العامل   ـــ من أهم طرائق نقل العلم من العامل اإلسالمي إىل الغرب يف العصور الوسطى  ؛ األندلس

اإلسالمي إىل الغرب ، حيث كانت حمل إشعاع ومدنية وتشريع للغرب مما مل يعهدوه من قبل ، وعن طريقها انتشرت الثقافة اإلسالمية يف 

 أوروبا .

أديالرد أوف ” املرتجم “ا باللغة العربية ومنهم ــ أقدم كثري من املرتمجني على العامل العربي لتعلم العربية وترمجة العلوم حتى أنهم أعجبو

أشار على طلبته بهجر مدارس أوروبا   الذي” روجوباكون ” ترجم العلوم والفلسفة من العربية ، ومنهم حيث ” مايكل سكوت ” و” بان 

 وااللتحاق مبدارس العرب .

 : ملخص احملاضرة الثانية



 نشأة االستشراق جمملها ما يلي :من خالل ما سبق نصل إىل نقاط مهمة يف تاريخ 

 جيب التفريق بني تاريخ استخدام مصطلح االستشراق كمسمى ، وتاريخ االستشراق نفسه ) كفكر ونشاط ( . ←

 ال يوجد ما يشري إىل أن كلمة ) االستشراق ( كمصطلح كانت معهودة يف العصور املتقدمة . ←

 تأخر جّدًا .يبدو أن مصطلح ) استشراق ( إّنما ظهر يف زمن م ←

 أن سبب اختالف الباحثني حول حتديد تاريخ نشأة االستشراق ، هو أن حركته مل تبدأ بصورة منظمة أو بتخطيط سابق . ←

 جممآلراء الباحثني يف حتديد تاريخ نشأة االستشراق :←

ام الغرب باللغة العربية وآدابها وتزايد االهتمام أن االستشراق نشأ يف القرن العاشر امليالدي ، وأرجعوا ذلك إىل تزايد اهتم:ـ الرأي األول 

 ”جربت ”حبركة الرتمجة وكان من أبرز من اهتم بهذا االجتاه يف هذا القرن الراهب الفرنسي 

تاسع أن االستشراق نشأ مبكرًا يف القرن الثامن امليالدي ؛ ويستدل على ذلك بدخول الغرب إىل األندلس يف أوائل القرن ال: ـ الرأي الثاني 

 امليالدي حيث أقبل عدد كبري من الغربيني طلبًا للتعليم يف جامعات املسلمني يف األندلس .

ويستندون يف ذلك إىل كتابات بعض النصارى عن اإلسالم أمثال يوحنا ، ـ الرأي الثالث : أن االستشراق نشأ يف أواخر القرن السابع امليالدي

 م.749م و676الدمشقي؛ ألنه عاش مابني 

 

 لخص احملاضرة الثالثة:م

 من خالل ما سبق نصل إىل نقاط مهمة يف آثار االستشراق على العامل اإلسالمي جمملها ما يلي :

 أوال : اآلثار العقدية والتشريعية  ، ونوجز هلا فيما يلي :←

 . ظهور دعوى اإلصالح والتجديد . 1

 سبُب تأخر املسلمني، وأن املسلمني لن يتقدموا حتى يتحرروا من قيود الدين .. االدعاء بأن اإلسالم والتمسك بالشريعة اإلسالمية هو  2

 . انتشار الفكر العلماني الذي يدعوا إىل فصل الدين عن الدولة، والدعوة إىل جعل الدين جمرد تعاليم أخالقية ال إلزام فيها . 3

 . ظهور دعوى عدم صالحية الشريعة اإلسالمية للتطبيق . 4

 إىل حماربة املوروث ونقد النص املقدس كما حدث يف الغرب .. الدعوة  5

 ثــــــانيـــا : اآلثار االجتمـــــاعية لالستشراق ، ونوجز هلا فيما يلي : ←



.اهتم املستشرقون بدراسة اجملتمعات اإلسالمية وعمل على إحداث النـزاعات بني أبناء البالد اإلسالمية بتشجيع النزعات االنفصالية 1

 نزاعات الدوليةوال

 . لتأثري يف اجملتمعات اإلسالمية على البنية االجتماعية وبناء األسرة والعالقة بني الرجل واملرأة يف اجملتمعات اإلسالمية.2

 . تشويه مكانة املرأة يف اإلسالم، ونشر املزاعم عن اضطهاد اإلسالم للمرأة وتشجيع الدعوات إىل التحرير املزعوم للمرأة .3

 ثالثـــــــــــــــــــا : اآلثار السيــــــــــاسية واالقتصــــــــــــــــــادية ، ونوجز هلا فيما يلي :

 . نشر الدميوقراطية الغربية على أنها أفضل نظام توصل إليه البشر حتى اآلن .1

 اإلسالمي . . نشر الفكر االقتصادي الغربي االشرتاكي والرأمسـالي وحماربة النظام االقتصادي2

 رابعا :اآلثار الثقافية والفكرية لالستشراق ، من أخطر اآلثار الثقافية والفكرية لالستشراق على العامل اإلسالمي ما يأتي :

 . التبعية الثقافية للغرب . 1

 . التأثري على التعليم . 2

 ي ثقافيا وأخالقيا .. حماصرة التعليم الديين يف املدارس واجلامعات اإلسالمية بالتوجه العلمان 3

 

 ملخص احملاضرة الرابعة:

 من خالل ما سبق نصل إىل نقاط مهمة يف أهداف االستشراق جمملها ما يلي :

 تعددت أهداف االستشراق وكان من أبرزها  ما يلي:

 أواًل: اهلدف الديين )حرب اإلسالم( :

 واجلهل .يعمل االستشراق على اتهام اإلسالم وتارخيه بأنه العداوة والظالم  .1

 . القضاء على وحدة املسلمني بإشعال نار اخلصومة بتشييد النظريات العنصرية والطائفية يف الشرق األوسط .2

 . مساندة االستعمار يف حتقيق أهدافه من التشكيك يف اإلسالم وفكره وغرس الفكر الغربي يف النفوس . 3

 اعتناق اإلسالم.. تشويه صورة اإلسالم يف نفوس الغربيني لصدهم عن  4

 ثانيًا: اهلدف االقتصادي ، ويرتكز يف :



 السعي الستغالل خريات وثروات الشعوب اإلسالمية، وذلك بالدراسات اليت قاموا بها خبصوص وصف منابع الثروات يف البالد اإلسالمية

 ثالثا: اهلدف االستعماري والسياسي :

 رادي له، باعتبار الغرب املنقذ للشرق يف كل ما يعانيه من مشكالت ولخلف ..تهيئة العقل املسلم لتقبل االستعمار واخلضوع اإل1

 . تهيئة تالميذ ) عمالء ( لالستعمار لبث مسوم االستشراق يف العامل املسلم . 2

 رابعًا : اهلدف العلمي :

قليلومن أمثلتهم "توماس صفة ، وهم منالبحث والتمحيص ودراسة الرتاث العربي واإلسالمي دراسة أوال : أهداف منصفة : وتعتمد على 

أيضا املستشرق الفرنسي الفنان "دينيه" الذي أعجب باإلسالم ة إىل اإلسالم ومنهم أرنولد" حني أنصف املسلمني يف كتابه العظيم " الدعو

أشعة خاصة بنور »باسم "ناصر الدين دينيه" وقد ألف كتابا عن سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وله كتاب  مىالوأعلن إسالمه وتس

 يبني فيه حتامل قومه على اإلسالم ورسوله.« اإلسالم

 ثانيا : أهداف مغرضة : وهي تركز على ما يلي :

 زييف الوعي .دس السم يف العسل عند متحيصهم لكتب الرتاث عن طريق تشويه احلقائق وت .1

 . التشكيك يف قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي لنظل عالة على مصطلحاتهم .2

 . صحة رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم ومصدرها اإلهلييف لتشكيك ا .3

 . التشكيك يف صحة احلديث النبوي الذي اعتمده علماؤنا احملققون. 5

 الغربيني –أي منهم من القانون الروماني أو أنه مستمد بوالزعم  الفقه اإلسالمييف  التشكيك. 6

 

 ملخص احملاضرة اخلامسة:

 من خالل ما سبق نصل إىل أن العالقة بني االستشراق والتنصري ترتكز يف عدة نقاط مهمة منها :

 أوال : أن االستشراق والتنصري وجهان لعملة واحدة  ، ويشهد لذلك ما يلي :

جربرتومنهم الراهب ” أو ” املستشرقني من الرهبان والقساوسة : ومنهم على سبيل املثال ال احلصر : "سلفسرت الثانيـ كان أوائل  1

 “ .امللقب بـ " احملرتم” بطرس ” الفرنسي 



يئُة االستشارية ـ أن التنصري اعتمد كثريًا على االستشراق يف احلصول على معلومات عن اجملتمعات املراد تنصريها، فاالستشراق هو اهل 2

 للتنصري، واملصدر املعريف للمنصرين.

 ـ أن التنصري هو أحد األهداف اليت يسعى املستشرقون إىل حتقيقها يف دراستهم لإلسالم . 3

 التميز بني املستشرقني واملنصرين -أحيانًا –ـ  تداخل األدوار بني املستشرقني واملنصرين : إىل حد أنه أصبح من الصعوبة  4

 : أن عالقة االستشراق والتنصري باإلسالم  عالقة عدائية . ثانيا

 ثالثا : الشعور بالفوقية .

 . رابعا : أن التنصري اتكأ كثريا على االستشراق يف احلصول على املعلومات عن اجملتمعات املستهدفة

 م. 1312ـ ه 712لالستشراق قد انطلقت من جممع فينا الكنسي سنة  " الرمسية "  خامسا : أن البداية

 سادسا  : أن استشراء االستشراق وانتشاره كان حتت رعاية الكنيسة ومبباركتها .

 

 ملخص احملاضرة السادسة:

 خالصة العالقة بني االستشراق واالستعمار :

نفوس سكان  البالد أوال : وحدة األهداف بني االستشراق واالستعمار : حيث عمل العديد من املستشرقني على التمهيد لالستعمار وتهيئة 

اإلسالمية لقبول النفوذ األوروبي والرضا بواليته، وذلك من خالل إضعاف القيم اإلسالمية يف نفوس املسلمني ومتجيد القيم الغربية 

 واملسيحية .

ة عن الدول اليت ثانيا : خدم االستشراق األهداف السياسية االستعمارية للدول الغربية : حيث قدم املستشرقون معلومات موسعة ومفصل

 رغبت الدول الغربية يف استعمـارها واالستيالء على ثرواتها وخرياتها .

ثالثا : تبادُل األدوار واملصاحل املشرتكة بني االستشراق واالستعمار  : حيث قدم االستشراق اخللفية الفكرية للمستعمرين ، وعملت 

  اإلمكانيات خلدمة املستشرقنياحلكومات االستعمارية ت على تهيئة الدعم املادي وتسخري

رابعا : عمل عدد من املستشرقني يف خدمة حكوماتهم االستعمارية على اعتبار أنهم رحالة، أو حتت غطاِء الدراسات العملية : ومن 

“ ستشرق "روسو، وعمل امل” األمثلة على ذلك :  اعتمد "نابليون" يف محلته على مصر على ما كتبه املستشرق الرحالة الفرنسي "فولفين

 اإليطالي على التمهيد الستعمار بالده لطرابلس ، وساهم املستشرق "إدوارد هنري باملر" يف تهيئة االستعمار الربيطاني ملصر.

 هناك طائفة من املستشرقني عملوا بصفة رمسية كمستشاريني لوزارات اخلارجية لبلدانهم متهيدًا لالستعمار ومن أبرزهم :



الذي عمل يف خدمة احلكومة اإلسرائيلية ” ي خدم االستعمار الربيطاني للقارة اهلندية ، ومنهم "هاملتون جبـ "ماكدونالد" الذ

 واألمريكية .

 خامسا : متويل احلكومات الغربية ملراكز الدراسات اإلستشراقية املعنية بالدراسات اإلسالمية يف الشرق وفق ما حيقق مصاحلها  .

 

 ملخص احملاضرة السابعة:

 بني اإلنصاف وإثارة الشبهات أو بني املدح والقدح كالتالي :من القرآن  ” غوستاف لوبون ” شعب موقف املستشرق ت

 أوال :مقوالت إنصافية للقرآن ومضامينه يف منطق لوبون : ←

ن لكل زمان ومناسبة غوستاف لوبون " قوال عظيما عن صالحية القرآ”غوستاف لوبون : نظم ” ـ صالحية القرآن لكل زمان يف منطق  1

حْسب هذا الكتاب ) يعين القرآن ( جاللة وجمدا أن األربعة عشر قرنا اليت مرت عليه مل تستطع :“نصوصه وأحكامه لكل مكان ، يقول 

 ” .أن جتفف ولو بعض الشئ من أسلوبه الذي ال يزال غضا ، كأن عهده وعهد رسالته بالوجود أمس 

بتوحيد اهلل :    ضرب لوبون مقارنة حامسة يف كلمات موجزة بني اإلسالم والنصرانية وغريها وركز  يقر بتفرد اإلسالم” لوبون . ”  2

إن اإلسالم خيتلف عن النصرانية يف كثري من األصول، وال ”على توحيد اهلل وأثره يف استيعاب عقيدة اإلسالم اليت أقامها القرآن بقوله : 

ويقول : وال شيء أكثر ” سي، ولإلسالم وحده أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد إىل العامل سيما يف التوحيد املطلق الذي هو أصل أسا

وضوحا، وأقل غموضا، من أصول اإلسالم القائلة بوجود إله واحد ، وهو بذلك على عكس النصراني الذي ال يستطيع حديثا عن التثليث، 

 ” .من علماء الالهوت الواقفني على دقائق اجلدل  واالستحالة، وما ماثلهما من الغوامض، من غري أن يكون

رأى أعداء اإلسالم من ” “بقوة لفرية انتشار القرآن بالسيف ، يقول : ” لوبون ” . دحضه لشبهة انتشار القرآن بالسيف :تصدى  3

علينا أن نثبت أن هذه املزاعم ال املؤرخني العجب من سرعة انتشار القرآن العظيمة، فعزوها إىل ما زعموه من حتلل حممد وبطشه، ويسهل 

 ” .األديان األخرى من الصرامة   تقوم على أساس، ألن من يقرأ القرآن جيد فيه ما يف

عن مكانة املرأة وحقوقها يف القرآن : توجهت سهام املستشرق غوستاف لوبون حنو حنور أصحاب االدعاءات العفنة “ لوبون” . دفاع 4

 ، ومن دفاعه عن القرآن يف موقفه من املرأة ما يلي:جتاه حقوق املرأة يف القرآن 

 والقرآن قد منح املرأة حقوقًا إرثية أحسن مما يف أكثر قوانيننا األوربية".” : ”لوبون ” أ .  مريا ث املرأة : يقول  

تلكؤ املغرضني وسفاهاتهم يف مسألة تعدد الزوجات اليت وردت يف القرآن ، وأنها مسألة قدمية ”  لوبون” ب : تعدد الزوجات : يفضح 

أباح القرآن  ” عجز بعض مذاهب الكنيسة عن حل أزمة منع الطالق ، يقول ” لوبون ” ثابتة يف الشرائع وأنها عادلة . ج ـ الطالق : يفضح 

ه، ولكنه اشرتط أن يكون ) ِلْلُمَطلََّقاِت َمَتاٌع ِباْلَمْعُروِف ( .. وأحسن طريق إلدراك تأثري اإلسالم الطالق كما أباحته قوانني أوربا اليت قالت ب

.وصف األخالق يف القرآن عند لوبون : مل يتوان لوبون حلظة  5” . نبحث يف حاهلن قبل القرآن وبعده “ يف أحوال النساء يف الشرق هو أن 



إن ”: ” لوبون ”ق يف القرآن وتفرد هذا الكتاب بكنوز أخالقية ال مثيل هلا يف األديان األخرى ، يقول يف دفاعه وإكباره لعظمة األخال

 “ .أصول األخالق يف القرآن عالية علّو ما جاء يف كتب الديانات األخرى مجيعها

انه من املستشرقني املنصفني يف تعكري عن أقر” لوبون ” يف هاوية الطعن يف القرآن : مل خيتلف ” لوبون ” ثانيا : تطواف حول سقوط  ←

يف نقاط كثرية وبإثارة شبهات مدحوضة ” لوبون ” النبع الصايف الذي نهلوه بإنصافهم أثناء دراستهم للقرآن واإلسالم ، إذ جتلى لخبط 

يل : يقول غوستاف لوبون: . زعمه بأن القرآن مقتبس من التوراة واإلجن 1مدموغة بسهام احلق ، نورد منها على سبيل املثال ما يلي : 

باهلوس  . زعم لوبون لشبهة اتهام النيب  2، ” وإذا أرجعنا القرآن إىل أصوله أمكننا عّد اإلسالم صورة خمتصرة عن النصرانية ” 

 لزمنتب تبعًا ملقتضيات احول كون القرآن ك” لوبون ” . إشكال  3وإنكاره الوحي :  ادعى جوستاف لوبون إصابة النيب باهلوس ، 

:يوضح الدكتور العاني هلذا اإلشكال الذي أثار حفيظة لوبون حول نزول القرآن فيقول :نزل القرآن مفرقا على النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 يف بضع وعشرين سنة ، وكان ينزل وفق احلوادث واألسئلة اليت ترد ، وقد ينزل القرآن يف غري ذلك مراعيا إصالح النفس اإلنسانية وفق    

 منهج رباني خاص .

 

 ملخص احملاضرة الثامنة:

يهر" يف تفسري الوحي اإلهلي سيذهب "جولد:للقرآن الكريم شبهات املستشرق جولدتسيهر حول القرآن  :أوال : إنكاره للمصدر اإلهلي 

بأوساط استقى منها  يرى أنه من خالل النصف األول من حياة النيب اضطرته مشاغله إىل االتصال ، فهومذهب زمالئه املستشرقني 

إن الرسول نفسه قد اضطر بسبب تطوره الداخلي اخلاص، وحبكم الظروف اليت : “يقول "جولدزيهر . أخذ جيرتها يف قرارة نفسهاأفكار

 .أنه ينسخ بأمر اهلل ما سبق أن أوحاه اهلل إليهبعرتفيأحاطت به إىل جتاوز بعض الوحي القرآني إىل وحي جديد يف احلقيقة، وإىل أن 

 يف حديث القرآن عن اليوم اآلخر:” جولدتسيهر ” ثانيا : رؤية 

وقال واملتعلق بالدار اآلخرة ليس إال جمموعة من مواد استقاها بصراحة من اخلارج يقينا،  حممدن ما يبشر به إ: ” ” "جولدزيهريقول 

يف كتابه "العقيدة والشريعة" :" فتبشري النيب العربي ليس إال مزجيًا من معارف وآراء دينية عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر 

 . فاد من تاريخ العهد القديماستوأقام عليها التبشري ولقد اليهودية واملسيحية . 

جولدتسيهر استحالة وجود نص موحد ) مقدس ( جممع على االعرتاف به ، من القراءات القرآنية : زعم  ”يهرس"جولدثالثا : موقف 

: "ال يوجد افتتحه بقوله “"مذاهبالتفسري اإلسالمي هيف كتاب تناوال خبيثاقضية نزول القرآن على سبعة أحرف ”وبرهن لزعمه بتناول 

ه يقدم نصه يف مثل هذه الصورة من االضطراب وعدم فا عقديا على أنه نص منزل أو موحى باكتاب تشريعي اعرتفت به طائفة دينية اعرت

 . ”: "ليس هناك نص موحدوقال :  ”الثبات كما جند يف نص القرآن



هناك قرآنيني  -1رابعا : شبهة جولدتسيهر حول املكي واملدني من القرآن : زعم جولدتسيهر عدة شبهات حول املكي واملدني يف قوله : 

لليهودية  وأخالقي أن الدعوة احملمدية هي إرث روحي -3التشريع اإلسالمي كان مفقودا يف مكة. ن أ -2خمتلفني: مكي ومدني. 

 .واستعدادات من الديانتني السابقتني على اإلسالم 

 

 ملخص احملاضرة التاسعة:

يف نية (:استفاض جولدتسيهروما يتعلق باليوم اآلخر ) الشبهتني األوىل والثاللقرآن الكريم أوال : الرد على إنكاره للمصدر اإلهلي 

وأن أحداث القيامة يف القرآن مستقاة من اليهودية واملسيحية . ولو أمعنا القرآن الكريم وأنه من عمل حممد صلى اهلل عليه وسلم يف التشكيك 

رحناه على غوستاف النظر جيدا يف هذا الزعم جنده يدور حول نفس الرحى اليت دار حوهلا غوستاف لوبون ، لذا سنكتفي بالرد الذي ط

 لوبونفالشبهة واحدة وإن تغريت صياغتها .

 ثانيا : الرد على شبهة جولدتسيهر حول القراءات :زعم جولدتسيهراستحالة وجود نص موحد ) مقدس ( جممع على االعرتاف به

 اللغة واإلثراء يف املعنى ويف وضح العلماء فوائد تعدد القراءات من حيث التوسع يف. 1وشبهة جولدتسيهرمدحوضة لألسباب التالية : 

وكل ما جيب يف القراءات هو التثبت من صحتها وتواترها كشرط فيقبوهلا، على أن اختالف القراءات ال يتناول القرآن كلمة  ، التشريع

 كلمة، وآية آية، ومن هنا ال يصح القول بأنه ليس هناك نص موحد للقرآن كما يدعي "جولدزيهر".

سبع ثابتة بالتواتر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد ساعد على احتمال هذه القراءات الضرورية انعدام الشكل والنقط يف القراءات ال . أن2

 .  مصحف عثمان 

: األول : بن اجلزري أنواع االختالف يف ثالثة أحوال وهيااختالف القراءات ال يبلغ حبال مبلغ التضاد أو التناقض؛ وقد حصر .أن  3

اختالفهما مجيعا الثالث :              واختالفهما مجيعا مع جواز اجتماعهما يف شيء واحد، .    الثاني :   اللفظ واملعنى واحداختالف 

 . يتفقان من وجه آخر  ولكنمع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء واحد، 

  كما قال ابن قتيبة :. أن زعم جولدتسيهر اضطراب القرآن واختالفه زعم قديم ، وهذه الشبهة ذات شقني

األول: يعترب اختالف القراءات اضطراب يف نص القرآن . ويف الرد على ذلك نقول: إن معنى االضطراب يف النص: هو وروده على صور 

 خمتلفة أو متضاربة، ال ُيعرف الصحيح الثابت منها، أما وروده على صور كلها صحيح، فليس يف ذلك شيء من االضطراب والقراءات غري

 متعارضة وال متناقضة .

والثاني: يرى أن اختالف القراءات خيالف ما أخرب اهلل به عن كتابه احلكيم، من نفي وجود االختالف فيه .وجوابه : ما أسلفنا من 

تواتر يف هذه ( وهذا املعنى بلغ مبلغ ال أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاٍف كاٍف، فاقرؤوا ما تيسر إخباره صلى اهلل عليه وسلم )

األمة؛ ووجه داللته: أن القرآن نزل على سبع لغات من لغات العرب، رمحة ورأفة بهم، إذ لو كلِّفوا بقراءته على لغة واحدة لشق األمر 



إليه  ،  عليهم، وَلَدَخَلهم من العنت ما جاء الشرع احلكيم لرفعه عنهم؛ وألجل هذا سأل صلى اهلل عليه وسلم ربه التخفيف يف ذلك فأجابه 

نوعان : اختالف تغاير وتنوع، واختالف تباين وتضاد؛ فأما اختالف التضاد فال جيوز يف  –كما يقول أهل العلم  -ثم إن االختالف 

 القرآن حبال، وهو غري موجود فيه عند التحقيق والتدقيق ، وأما اختالف التغاير والتنوع فهو جائز وواقع .

يهر يف سياق حديثه عن القرآن إىل التمييز بني القرآن املكي سجولد كي واملدني من القرآن : وهي قولثالثا : الرد على شبهته حول امل

أن الدعوة احملمدية  -3أن التشريع اإلسالمي كان مفقودا يف مكة.  -2أن هناك قرآنني خمتلفني: مكي ومدني.  -1: وادعى ما يلي واملدني 

وللرد على هذا الركام من الشبهات يرجع له يف  ت من الديانتني السابقتني على اإلسالم.لليهودية واستعدادا وأخالقي هي إرث روحي

 موقعه من احملاضرة وهو ال حيتاج إىل إجياز .

 

 

 

 

 ملخص احملاضرة العاشرة

 أوال : ــ شبهتهم حول شخص صاحب السنة صلى اهلل عليه وسلم :

 نساء واتهموه بالشهوانية بتعدده لزوجاته من خالل أقواله يف السنة :بال –صلى اهلل عليه وسلم  -زعم املستشرقون انشغاله 

الوحيد هو حبه الطارئ للنساء، وهو الذي اقتصر على زوجته األوىل حتى  -صلى اهلل عليه وسلم  -يقول غوستاف لوبون: "وضعف حممد 

د قال: "حبب إلّي من دنياكم ثالث: الطيب والنساء حبه للنساء، فق-صلى اهلل عليه وسلم  -بلغ اخلمسني من عمره، ومل ُيْخِف حممد 

 وجعلت قرة عيين يف الصالة .

ثانيا : زعم جولدتسيهر وكولسون بأن السنة جمموع عادات وآراء فقهية : عرف جولد تسيهرالسنة بقوله : "هي جوهر العادات وتفكري 

 ” .تها أمًرا عمليًا حيًااألمة اإلسالمية قدمًيا وتعد شرًحا أللفاظ القرآن الغامضة اليت جعل

إن السنة يف القرن الثاني اهلجري كانت تعين جمموع اآلراء الفقهية املتفق عليها بني علماء مدرسة فقهية :” ويقول املستشرق كولسون 

ب والذي يعمل فهي جمموع اآلراء واألصول املتعارف غليها يف كل مذه” سنة املدرسة ” املتفق عليها بني علماء مدرسة فقهية ويسميها 

 ” .رجال املذهب على عرضها ونصرتها 

إن معظم األقوال املأثورة التشريعية املنسوبة للنيب صلى اهلل عليه وسلم هي موضوعة ونتيجة لعملية إسقاط ونسبة ” وقال كولسون أيضا : 

 ”.خاطئة أو قذف خلفي لإلسناد قامت به املذاهب الفقهية 



 ن عقائد األديان السابقة وأفكارها من اليهودية والنصرانية .ثالثا : زعمهم أن احلديث مزيج م

رابعا : تشكيكهم يف رواة احلديث ورواياتهم:  كثر القول يف رواة األحاديث النبوية يف كتابات املستشرقني ووسائلهم األخرى، ووضعوا 

حوال السياسية أو االقتصادية اليت كانوا يعيشون جمموعة من هؤالء الرواة الثقات موضع الشبهة والتشكيك يف رواياتهم لتأثرهم باأل

اهلل فيها، وكان على رأس قائمتهم َعَلمان كبريان من أعالم الرواية: هما الصحابي اجلليل أبو هريرة رضي اهلل عنه، واإلمام الُزْهري رمحه 

. 

 خامسا :  زعمهم التعارض يف األحاديث .

 

 ملخص احملاضرة احلادية عشر:

 سبق خنلص إىل ما يلي :من خالل ما  •

 أوال : الرد على شبهة تعدد النيب لزوجاته واتهامه بالشهوانية :

 يأتي الرد على هذه الشبهة اجلائرة املغرضة يف اآلتي :

قيدة الزواج بأكثر من واحدة، وهذا شرع اهلل الذي حنن به مؤمنون أبًدا، وهذه ع –صلى اهلل عليه وسلم  -أن اهلل تعاىل أباح لنبيه  - 1

 املؤمنني الصادقني عرب التاريخ اإلسالمي الطويل من عهد النبوة إىل قيام الساعة، مهما تقّول املبطلون، أو افرتى احلاقدون .

ـ أن الزواج بأكثر من واحدة كان جائًزا يف مجيع الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية اليت ينتمي إليها معظم املستشرقني، مما 2

ما تكنه نفوس هؤالء من حقد لنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم ويبني تربصهم برسول اهلل وعدائهم له حقدا وحسدا من عند يستبني لنا 

 أنفسهم .

 ُعُمر نسائه صلى اهلل عليه وسلم وأحواهلن يدحض الشهوانية املزعومة : – 3

: كأن على قلوب هؤالء املستشرقني أقفاهلا حني جتاهلوا أو جهلوا  أ. أن أكثر نسائه تكربه وهن إما ثيبات أو أرامل إال أم املؤمنني عائشة

احلقيقة الناصعة ، أال وهي السن اليت تزوج فيها الرسول األمني عليه الصالة والسالم خدجية رضي اهلل عنها، وهو سن الشباب وقمة 

مي ـ ملا تزوج من خدجية اليت كانت تكربه خبمس الطاقة والقوة اجلسدية واجلنسية، فلو كان لديه هوى جنسيا ـ حاشاه فداه أبي وأ

بكر إال عائشة رضي اهلل عنها، أما األخريات فأرامل وثيبات  -صلى اهلل عليه وسلم  -عشرة سنة، ثم إنه مل يكن من بني زوجات الرسول 

واجه عليه الصالة والسالم بأمهات ب.  أن زواجه بكل واحدة من نسائه كان حلكمة ال لشهوة أو هوى :  من أول وهلة يبدو للعاقل أن ز

أم املؤمنني  -صلى اهلل عليه وسلم  -املؤمنني رضوان اهلل عليهن مل يكن بدافع شهوة أو هوى يف النفس وإمنا كان حلكمة: فمثاًل تزوج النيب 

 يب .سودة بنت زمعة بن قيس القرشية وهي يف اخلامسة واخلمسني بعد وفاة خدجية رضي اهلل عنها، فهي مسنة وث



 .وحينها عرض عليه صلى اهلل عليه وسلم  البكر وهي عائشة  واملسنة الثيب سودة فاختار املسنة رفًقا حباهلا وحفاًظا على دينها وعقيدتها

 كانت بفضل زوجاته مبنزلة مدارس لخرج املؤمنات الداعيات هلذا الدين . -صلى اهلل عليه وسلم  -أن بيوت النيب  –4

ديث الذي يذكره هؤالء املستشرقني "حبب إليَّ من دنياكم ثالث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيين يف الصالة" أما بالنسبة للح –5

جمهوال ومل يقل أحب ، وهذا من بالغة ” حبب ” فاحلديث فيه زيادة منكرة وهي ـ من دنياكم ثالث ، كما أن تعبريه صلى اهلل عليه وسلم 

ه مل يكن ليحبها ابتداء، وهو داللة على أن ذلك مل يكن من جبلته وطبعه، وإمنا هو جمبول على هذا لفظ النيب صلى اهلل عليه وسلم ؛ ألن

 احلب رمحة للعباد ورفقا بهم .

 ثانيا :  الرد على زعم جولدتسيهر وكولسون بأن السنة جمموع عادات وآراء فقهية :

 ميم أفواه املشككني يف أصل السنة وهما كالتالي :يأتي الرد على هذا الزعم من خالل فهم أساسني رئيسني كفيالن بتك

 أن األحاديث النبوية الشريفة نقلت إلينا حفظًا وكتابة من بداية العهد النبوي الذي هو بداية للتاريخ اإلسالمي. -1

اروها من كتب السرية أو أن املستشرقني كما قال الدكتور األعظمي مل خيتاروا أمثلتهم احلديثية من مصادر احلديث األساسية بل اخت -2

كتب الفقه ، إن الفقهاء مل يكونوا مهتمني بذكر كل السند، بل كانوا مهتمني باملنت، وما ميكن أن يستنبطوا منه من أحكام، فقد قاموا 

ب ما تكون إىل بدراسة كتاب املوطأ ملالك، واملوطأ حملمد بن احلسن الشيباني، وكتاب األم للشافعي، وغين عن القول أن هذه الكتب أقر

 الفقه من كتب احلديث املتخصصة ، فكتب الفقه ليست مكانا ومصدرا مناسبا لدراسة ظاهرة األسانيد ونشأتها .

 

 

 ملخص احملاضرة الثانية عشرة:

 نوجز ملا سبق من ردود فيما يلي :

 صرانية :الرد على زعمهم بأن احلديث مزيج من عقائد األديان السابقة وأفكارها من اليهودية والن

على نفس نسق اتهام القرآن سار اتهام املستشرقني للسنة من حيث مصدرها واقتباسها من التوراة اليت هي مصدر الفكر اليهودي 

والنصراني على حد سوى، وتأتي الفرية من طريق زعم التشابه بني السنة وبعض نصوص الكتاب املقدس ، وزعمهم أن السنة جمموع 

،  أن كلميت "السنة" و"احلديث" معربتني عن لفظي "مشناة"و"هداش" العربيتنينيب من اليهود والنصارى ، وإسرائليات اقتبسها ال

 ويتجلى الرد على هذا الزعم من خالل ما يلي :

  ،أوال. نفي التشابه بني مضامني السنة ومضامني اليهودية والنصرانية : فقد ادعى املغرضون من تشابه ظاهري بني حديث معاذ

، وبني “يعبدوه وال يشركوا به شيئا  الذي يقول فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم: "يا معاذ، أتدري ما حق اهلل على العباد... أن 



ـــــــــــرب يف اليهودية والنصرانية والذي ورد عنه يف كتابهم املقدس: "وراء الرب إهلكم تسريون، وإياه الــــــــــــــــــــــ

 ( .4: 13تتقون، ووصاياه حتفظون، وصوته تسمعون، وإياه تعبدون" )تثنية 

 ك من خالل ما يلي :نقول : إن ما زعموه من وجود تشابه بني النصني يزول مبعرفة معنى الرب عند اليهود والنصارى وذل •

أن الرب عندهم ذو صفات بشرية ) يف اليهودية والنصرانية ( ، أما صفات الرب يف اإلسالم: فهو الواحد األحد، العدل العامل  .1

احمليط، املتصرف يف الكون بقدرته، احمليط بالعباد وال حييطون به، الذي ال تدركه األبصار، وهو يدركها، الذي يقول 

الذي ال ميسه تعب أو لغوب، املتفرد بالكمال، املنزه عن النقص، الذي له منتهى الكمال يف كل ما نسب  للشيء كن فيكون،

 لنفسه من صفات .

جاءت السنة نقية من اإلسرائيليات؛ إذ سخر اهلل تعاىل هلا من العلماء من سهر على تنقيحها، ومعرفة صحيحها من سقيمها  .2

، 

لئك اجلهابذة مبا كان من ابن اجلوزي يف "املوضوعات"، ومن السيوطي يف "اآللئ املصنوعة يف منثل لبعض تلك اجلهود يف مصنفات أو

األحاديث املوضوعة. وينبغي أن ندرك أن عدم قبول علماء احلديث هذه الروايات ليس ألنها يف ديانة غري ديانتنا، ولكن ألنها مل 

 تثبت صحتها علميا .

أوسع أقطارا  -صلى اهلل عليه وسلم  -والديانات اليت سبقته،إذ إن الدين الذي أتى به حممد  معلوم أن البون شاسع بني اإلسالم. 3

وأرحب آفاقا مما سبقه، فكيف يتصور أن يأخذ الغين من الفقري، وأن يستعني القادر بالعاجز؟! ثم إن التوراة مل تتحدث عن الدار 

ا حفل به اإلسالم من حديث عن الدار اآلخرة، وعن اجلنان وما فيها من فهل م -نعين الصحف اليت بني يدي اليهود اآلن  -اآلخرة 

. أن السنة شاملة صاحلة لكل زمان ضابطة لنظم احلياة كلها 4،    مثوبة، والنريان وما فيها من عقوبة، مأخوذة من التوراة؟!

الذي أزكي به الرد على هؤالء ” د توينيب آرنول” ،خبالف ما خلفته اليهودية والنصرانية من حتريف ، وقد شهد بذلك املستشرق 

الصغار : )لقد كّرس حممد "صلى اهلل عليه وسلم" حياته لتحقيق رسالته يف كفالة مظهرين يف البيئة االجتماعية العربية ؛ وهما 

 الوحدانية يف الفكرة الدينية، والقانون والنظام يف احلكم ( .

سماوية: ومن نافلة القول أن نشري إىل أن القيم األخالقية، كاحلق، والعدل، واملساواة، قيم ال اتالقيم األخالقية يف الديانوحدة ثانيا.

خالدة ال تتغري، عامة ال لختص بأمة دون أمة، ولذلك وجدنا أمم األرض تدين الظلم والظاملني، ومل جند أمة تزعم أن العدالة قيمة 

قية من الوفاء بالعهد واألمان، والشجاعة، وبر الوالدين، فكل هذه قيم سلبية، أو أن الظلم قيمة إجيابية، وكذلك القيم األخال

إنسانية سامية بالفطرة، توجد يف اإلنسان لكونه إنسانا، وليس لكونه ينتمي لدين معني صحيحا كان هذا الدين أم غري صحيح، 

يوحي بعضهم إىل بعض قال اهلل فيهم: فاإلنسان مفطور على اخلري ولكنه يلوث فطرته باتباعه لشياطني اإلنس واجلن الذين 

 .زخرف القول غرورا



إن معاجم اللغة العربية ترفض أن تكون ثالثا: الفرق بني لفظي السنة واحلديث العربيني وكلميت املشناةوهداش العربيتني: 

 . كلميت "السنة" و"احلديث" معربتني عن لفظي "مشناة" و"هداش" العربيتني

 ثانيا : الرد على تشكيك جولدتسيهر يف رواة احلديث ) اإلمام الزهري منوذجا (  :

أن اإلمام الزهري اتصف هذا العامل يف عصره باحلرص الشديد على تلقي  – 1للرد على ذلك ال بد من توضيح بعض األمور منها: 

خللق، ومعروف عنه املواقف الثابتة ملن خالف العلم، كما اتصف بقوة احلفظ والذاكرة، واتصف بصفات أخرى كالكرم وحسن ا

 شيًئا من الدين، وشهد له بذلك شيوخه وعلماء األمة.

األمانة اليت اتصف بها اإلمام الزهري، جتعل هذه االفرتاءات ترتد على أصحابها وتقذف يف عيونهم القذى ويف بصائرهم  –

 ضالهلم وحقدهم .

 ذوا عن الزهري مجيع األحاديث والروايات، ومل يذكر أن أحدهم قدح فيه .ـ إن كبار العلماء يف الدولة العباسية أخ

أما بالنسبة لكالم جولدتسيهر عن منع عبد امللك بن مروان الناس احلج، وبناء قبة الصخرة ليحج الناس إليها وأمُره اإلمام  –4

ستند إىل دليل علمي  تارخيي، وإمنا هو سرد الزهري بوضع حديث "ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد" فإن هذا الكالم ال ي

مغلوط ومشبوه يراد منه كعادته إثارة التشكيك يف التاريخ اإلسالمي ورجاالته، وتنجلي الغمة، ويتضح األمر من خالل األمور 

 التالية:

 

لوليد بن عبد امللك، وليس عبد أمجع املؤرخون قاطبة أمثال الطربي وابن خلدون وابن األثري على أن الذي بنى قبة الصخرة هو ا –أ 

لو كان كالم جولد تسيهر صحيًحا على فعل عبد امللك بن مروان، ملا سكت علماء األمة من ذلك  –امللك بن مروان .             ب 

، وإمنا كان أول يذكر املؤرخون أن الزهري مل يلتق بعبد امللك بن مروان يف عهد ابن الزبري –الوقت وإىل يومنا على ذلك .          ج 

 لقاء

بينهما بعد مقتل ابن الزبري حينما كان شاًبا، وأن السنة اليت ولد فيها الزهري كانت إحدى ومخسني أو مثانية ومخسني، وكان 

مقتل ابن الزبري سنة ثالث وسبعني، فيكون عمر الزهري عشرين عاًما أو مخسة عشر عاًما، وغري معقول أن يشتهر الزهري يف هذه 

أما كالم جولدتسيهر أن حديث "ال تشد الرحال" مل يروه غري  -املبكرة ثم يفيت باحلج إىل قبة الصخرة بداًل من الكعبة؟.   د السن 

 الزهري فهذا باطل ال أصل له، فقد روي من طرق كثرية غري طريق الزهري كما أخرجه البخاري ومسلم.

  إن تعارض األحاديث وقوة صحتها ال يعين أنها موضوعة أو غري ثالثا : الرد على زعمهم التعارض يف األحاديث : نقول :

أن الفعل الذي ُيروى مرتني بشكل خمتلف رمبا يكون لكل واحد منهما حالة خاصة أو ظروف  – 1صحيحة، لعدة أسباب:



صلى اهلل عليه  -ومنها أن يفعل النيب  – 2خاصة بالوضع الذي كان فيه الصحابي، أو حبسب حال الصحابي الذي كان يسأل . 

 الفعل على وجهني إشارة إىل اجلواز، فريوي صحابي ما شاهده يف املرة األوىل، ويرويه آخر ما شاهده يف املرة الثانية . -وسلم 

من احلديث، فبعضهم يفهمه بالوجوب واآلخرون يفهمونه  -صلى اهلل عليه وسلم  -اختالف الصحابة يف فهم مراد النيب  – 3

مثل اختالفهم يف حجة  -صلى اهلل عليه وسلم  -م اختالف الصحابة يف حكاية حال شاهدوها من رسول اهلل  – 4باالستحباب. 

 -هل كان فيها قارًنا أو مفرًدا أو متمتًعا؟ وكل ذلك حاالت جيوز أن يفهمها الصحابة من النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -الرسول 

 نسخ احلكم السابق حبكم الحق وهذا كثري كما يف بعض أحكام َحدِّ الزاني. – 5، فكل حيكم مبا يرى.  -صلى اهلل عليه وسلم 

 

 ملخص احملاضرة الثالثة عشر:

 أوال : مزاعم شاخت :

بنظرية تطور األسانيد،وتتلخص آراؤه يف زعمه اختالق اجلزء األكرب من األسانيد، واعتقاده أن أقدم األحاديث ” شاخت ” قال  .1

 هـ، وأن األحاديث اختلقها الفقهاء وأصحاب الفرق .150ال يرقى إلي ما قبل سنة 

 طعن شاخت يف سند مالك عن نافع عن ابن عمر بأن نافعًا مات ومالك صغري . .2

تبنى شاخت يف نظريته آراء سلفه جولدتسيهرومارجوليوثحول مفهوم احلديث والسنة وتطورهما خالل القرن األول اهلجري  .3

جري ، إال أن شاخت زاد على ما ذكراه فزعم: بأنه كانت عادة اجليلني من العلماء الذين والنصف األول من القرن الثاني اهل

 سبقوا الشافعي أن ينسبوا األحاديث إىل الصحابة والتابعني، ومن النادر أنهم كانوا ينسبونها إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم.

 سبت للنيب صلى اهلل عليه وسلم تدرجييًا، فهي قبل أن تنسب له يأتي بيان نظرية شاخت وقوله بتطور اإلسناد يف أن األحاديث ن

كانت آراء للمذاهب الفقهية السائدة ومنسوبة للتابعني، ويف املرحلة الثانية نسبت للصحابة، ثم نسبت للنيب صلى اهلل عليه 

عي بأنه: ميكننا أن نقول إنه كلما وسلم، وهلذا فهو يطلق على اإلسناد بأنه اجلزء األكثر اعتباطا من أجزاء احلديث، فهو يدَّ

كان اإلسناد متصاًل وتامًا فإنه يعين أنه اخرتع يف مرحلة متأخرة ويصل بذلك إىل نتيجة مفادها: أن كل أحاديث النيب صلى اهلل 

، فاألسانيد اليت عليه وسلم مل يكن هلا وجود أصاًل، بل اْخُتِرَعْت وُوِضَعْت خالل منتصف القرن الثاني اهلجري/ الثامن امليالدي

 نراها مع األحاديث إمنا هي كلها موضوعة.

  زعم شاخت بأن احلديث كان يرويه عدة رواة وأن هؤالء الرواة يف النهاية يلتقون عند راٍو واحٍد أخذوا عنه هذا احلديث يف

و أن امسه استخدم يف وضع مرحلة من املراحل، إن هذا الراوي الذي يلتقي عنده هؤالء الرواة هو املسؤول عن وضع احلديث أ

 احلديث.

 ثانيا : دحض شبهات شاخت يف قوله تطور اإلسناد وادعاء أن السنة جمموع آراء فقهية :



ْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ أوال : كان اهتمام علماء احلديث باألسانيد قبل كل شيء انطالقا من قول اهلل تعاىل : ) َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُك

َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي ( .فقد روى مسلم عن جماهد قال: جاء بشري العدوي إىل ابن  ٰ  َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى

عباس ال  ، فجعل ابن-صلى اهلل عليه وسلم  -، قال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -عباس، فجعل حيدث ويقول: قال رسول اهلل 

 يأذن حلديثه، وال ينظر إليه.

ثانيا : كان اإلسناد علم بذاته من علوم احلديث اعتنى به علماء األمة عناية مميزة؛ ألنه سند السنة اليت هي املصدر التشريعي 

 الثاني بعد القرآن الكريم .

 م وعنايتهم باحلديث النبوي .ثالثا : فاقت جهود الصحابة وعلماء األمة من بعدهم التصور البشري لشدة اهتمامه

رابعا : وضع علماء احلديث لإلسناد قواعد وأصواًل علمية دقيقة للوصول إىل األحاديث الصحيحة وترك غريها من الضعيفة واملوضوعة 

 منها:

 لضعفاء .الثقات وا -3اجلرح والتعديل   .    -2صفة من تقبل روايته ومن ترد: وقد اشرتطوا للراوي العدالة والضبط .  -1

  فهل بعد هذا ميكن أن يقال ما ذكره شاخت من أن جزءًا من أسانيد األحاديث اعتباطي أو أنها مل جتد عناية أو قوالب جاهزة أو

 حنو ذلك؟!!

  أما بالنسبة لطعن شاخت يف سند مالك عن نافع عن ابن عمر بأن نافعًا مات ومالك صغري، فهذا خطأ، فمالك كان صاحب حلقة يف

دينة يف حياة نافع. وقد رد روبسون على شاخت يف هذا السند يف مقاله " اإلسناد يف احلديث النبوي " ويف هذه املقالة مسجد امل

 .عدل عن آرائه اليت تابع فيها شاخت

  هذه هي أهم الصواعق احملرقة لشبهات شاخت ومن على شاكلته حنو اإلسناد والزعم بأن احلديث يف أصله هو من كالم الفقهاء

.. 

 

 ملخص احملاضرة الرابعة عشر:

املستشرقون واعرتافهم بفضل احلضارة اإلسالمية على الغرب بني اإلجحاف واإلنصاف :انقسم املستشرقون حول االعرتاف بفضل 

املنصفون   العرب على الغرب يف العلوم والصناعات واالكتشافات إىل فريقني : الفريق األول : املغرضون احلاقدون  .   الفريق الثاني :

وهم قليل ، وكان من هذه القلة من علماء الغرب الذين اعرتفوا بفضل العلماء العرب املستشرقة الدكتورة )سيجريد هونكه( مؤلفة 

كتاب ) مشس العرب تسطع على الغرب ـ أثر احلضارة العربية يف أوروبا( حيث تقول : ) لقد شاء اهلل أن يظهر من األوربيني من 

ة وال يغمط العرب حقهم، يف أنهم محلوا رسالة عاملية، وأدوا خدمة إنسانية للثقافة البشرية قدميا وحديثا. إن هذا ينادي باحلقيق



النفر من األوربيني املنصفني، ال يأبه من حتدي املتعصبني الذين حاولوا جهد طاقتهم طمس معامل هذه احلضارة العربية والتقليل من 

 شأنها ( .

كيف اغرتف الغرب من معني احلضارة العلمية والكشفية يف كل اجملاالت من كنوز املعارف العربية واإلسالمية ــ وفيما يلي نبني 

 وبشهادة املستشرقني عن طريق عرض مناذج معينة من العلماء ، وبيان وسائل نقل العلوم اإلسالمية إىل أوروبا:

 عيون املستشرقني املنصفني ( : أوال : مناذج من العلماء املسلمني هلم فضل على أوروبا ) يف

 م ( : وهو عامل وطبيب مسلم من خبارى ، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما ،1036ـ 980ابن سينا )  .1

م( : يقول جورج سارتونفي كتابه )العلم القديم واملدنية احلديثة( عن ابن اهليثم إنه أكرب عامل طبيعة 1038ـ 965ابن اهليثم ) 

م( : أفغاني املسلم ، 1048ـ  963. أبو الرحيان البريوني )3ملشتغلني بعلم املناظري )الضوء( يف مجيع األزمان. .   مسلم، ومن أكرب ا

.. الفيلسوف العربي األندلسي ابن رشد  4ملع بني علماء املشرق واملغرب حتى اعترب من واضعي األسس األوىل لعلم حساب املثلثات . 

 م( .1198ـ  1126) 

ثانيا : وسائل نقل العلوم اإلسالمية إىل أوروبا وإسهامات املستشرقني فيها :تعددت وسائل نقل العلوم اإلسالمية إىل أوروبا وكان 

مباشرة وغري مباشرة ، وهي :أواًل : البعثات األوربية الشخصية والرمسية اليت توافدت على للمستشرقني دور بارز يف نقلهابطريق 

اعتمدت مجيع مراكز التعليم يف أوربا على قرطبة واشبيلية وطليطلة وغرناطة .. حيث  :فمثالربية اإلسالمية مراكز احلضارة الع

كان الطالب يشدون الرحال إليها ويقضون السنوات الطوال يف الدراسة والتتبع ، واالطالع على مؤلفات العرب فيها ، وكان يف مقدمة 

هـ /  366-350دي اورياك( الذي وفد إىل األندلس يف عصر اخلليفة احلكم املستنصر ))جربرت  املستشرق هؤالء الراهب الفرنسي

 .مـ(976 – 961

ثانيًا : املستعربون : واملستعربون حبكم معرفتهم للغتني العربية والالتينية احلديثة كانوا أداة اتصال بني شطري اسبانيا ، وهم 

 . ة إىل املناطق الشمالية يف اسبانيامنذ الفتح العربي اإلسالمي مل ينقطعوا عن اهلجر

 . فالتجار املسلمني ظلوا قرونًا يتاجرون مع الكثري من البلدان األوربية :التجار والعالقات التجارية املتواصلة ثالثا : 

أثرت تأثريًا  وتعد قناة غري مباشرة ، ولكنها:حركة الرتمجة .      خامسا :  التقارب السياسي والعالقات الدبلوماسية رابعا : 

، وكان للمستشرقني دور كبري يف إثراء هذه الوسيلة  كبريًا يف نقل أوربا من عصر الظالم والتخلف إىل عصر االنبعاث والتقدم

مرت حركة الرتمجة بدورين ، الدور األول : واليت متت فيه ترمجة الكثري من املخطوطات إىل العربية مبا والتحفيز عليها ، وقد 

ب يف علم الزراعة ،كتبه )كولوميال( وكتاب تاريخ عام ألفه )اوروسيوس( ، وكتاب يبحث يف التنجيم ، وآخر يف االشتقاق يف ذلك كتا

 ملؤلفه )ايزدور( .



فيشمل الرتمجة من العربية إىل الالتينية ، ويبدأ من منتصف القرن اخلامس إىل أخر القرن السابع اهلجري / : أما الدور الثاني

احلادي عشر إىل أخر القرن الثالث عشر امليالدي ، وقد مر هذا الدور مبرحلتني األوىل متت فيها ترمجة العلوم منتصف القرن 

 .العربية املنقولة عن العلوم اليونانية ، واملرحلة الثانية ترمجة العلوم العربية اإلسالمية


